
TARSASAGI HÍREK 

REVICZKY ÉVFORDULÓ 

Reviczky Gyula születésének 100. évforduló-
ján, 1955. május 30-án, a Társaság emlék-
ünnepélyt rendezett a Budapesti Városi 
Tanács Népművelési Osztályának közre-
működésével, a Magyar írók Könyvesbolja 
Klubhelyiségében. Eló'adást t a r to t t Komlós 
Aladár, önálló tudományos kuta tó , az 
irodalomtudomány kandidátusa. Közre-
működöt t Básti Lajos kiváló művész és 
Sebők György zongoraművész. ч 

FELOLVASÓ ÜLÉS PETŐFI H A L Ä L Ä N A K 
KÖRÜLMÉNYEIRŐL 

Az 1955—56-os év utolsó felolvasó-ülését 
június 17-én ta r to t tuk a Magyar Tudományos 
Akadémia heti üléstermében. Dienes András 
tudományos kutató olyasta fel Petőfi .halá-
lának és segesvári sírhelyének kérdése című 
tanulmányát . Dienes András ú jabb adatokkal 
és bizonyító anyaggal megerősítve ad ta elő 
azt a nézetét Petőfi halálának körülményei-
ről, amelyet a Petőfi titkai című, 1949-ben 
megjelent könyvében kifejtett . Meghatá-
rozta, hogy milyen feladatokat kell még a 
kuta tásnak megoldani. 

Az előadáshoz hozzá szólt többek közt 
Kunvári Bella főorvos, aki Petőfi rendel-
lenes fogazatának fontosságát hangsúlyozta. 
Véleménye szerint a fogazat alapján ma is 
azonosítani lehetne egy esetleges ásatás 
során fel tárt koponyát, hogy valóban 
Petőfié-e. 

A vi tá t Barta János egyetemi tanár zárta le. 

A FELSZABADULÁSI PÂLYÂZAT E R E D -
MÉNYE 

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság 
— mint folyóiratunk is közölte — 1954 
októberében tanulmánypályázatot hirde-
te t t hazánk felszabadulásának tízéves év-
fordulója emlékére. A pályázati felhívás a 
következő témaköröket jelölte meg : 

1. Mai irodalmunk egy jelentős a lakjának 
ismertetése és méltatása 

2. Egy X X . századi magyar író ismertetése 
és méltatása 

3. Irodalmi irányok harca 1919 és 1945 
között (egy időszak vagy egy részletprob-
léma feldolgozása.) 

A felszabadulási pályázatra a következő 
pályaművek érkeztek be : Balogh László : 
József Attila, Benkő László : Veres Péter 
stílusművészete, Hársing Lajos : Török 
Gyula, Sipka Sándor : Gonda József, Tamás 
Attila : Juhász Ferenc, T. Tedeszki Mária : 
Török Gyula, Török Bálint : Két t anulmány 
Szabó Pálról. 

A pályázat bírálóbizottságában való rész-
vételre a Társaság vezetősége a következőket 
kérte fel : 

Bóka László, Bölöni György, Czine Mihály, 
Illés Endre, Nagy Péter, és Szabó Ede, aki 
a bírálóbízottság t i tkári teendőit is vállalta. 

A bizottság tagjai á t tanulmányozták a 
beérkezett anyagot . Bóka László és Illés 
Endre írásban j terjesztet te elő javas la tá t . 
A bírálóbizottság az írásos és személyesen 
elmondott vélemények alapján a következő 
döntést hozta : 

I. díj nem adható ki. 3.000 Ft-os dí jat 
kap : Benkő László, Tamás Attila és T . 
Tedeszki Mária. 1.000 Ft-os díjat kap : 
Balogh László, Hársing Lajos, Sipka Sándor 
és Török Bálint. 

A bizottság felkérte Szabó Ede t i tká r t , 
hogy a beérkezett művekről készítsen rész-
letes beszámolót az Irodalomtörténet szá-
mára. 

A pályázat díjait 1955. augusztus 18-án 
osztották ki a Magyar í rók Szövetsége 
klubtermében. 

TANULMÁNYUTAK 

1955 nyarán a Társaság tagjai több kutató-
u ta t te t tek, elsősorban levéltárak és könyv-
tárak á t tanulmányozására . 

Bródy András Egerben gyű j tö t t adatokat 
Bródy Sándor gyermekkoráról és Ady 
Endre egri tarkózkodásáról. 

Dankó Imre (Sárospatak) helytörténeti kuta-
tásainak anyagát egészítette ki a Széchényi 
könyvtárban. 
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Orezsa Ferenc (Szeged) Juhász Gyula 
bibliográfiáját egészítette ki Budapesten a 
Széchényi Könyvtárban gyűj tö t t adatokkal . 

Kardos Pál (Debreçen) Nagy Lajos kéz-
iratos hagyatékát vizsgálta át Budapesten. 

Kiss Béla (Kiskőrös) Petőfire vonatkozó 
ada toka t gyű j tö t t az Akadémia Kézirat-
tá rában és az Országos Levéltárban, Petőfi 
Kiskőrösön című közeljövőben megjelenő 
füzetéhez. 

Kiss István (Kecskemét) Mátyási József 
kéziratos hagyatékát tanulmányozta Buda-
pesten, a Széchényi Könyvtárban . 

Molnár József Szabolcs-Szatmár megyében 
Petőfiről és Kölcseyről szóló népi emlé-
kezéseket gyűj tö t t . 

Osváth Béla (Szeged) a szabadságharc 
drámairodalmához gyűj tö t t adatokat a 
Széchényi Könyvtárban. 

Perepatits Antal (Debrecen) Krúdy Gyula 
bibliográfiáját egészítette ki budapesti 
könyvtárakban gyűj tö t t anyaggal. 

Szabolcsi Miklós Hódmezővásárhelyen, 
Makón, Szegeden József Attila emlékeket 
gyűj tö t t . 

Törő Ferenc Szabolcs-Szatmár megyében 
népi emlékezéseket gyű j tö t t Móricz Zsig-
mondról. 

T. Erdélyi Ilona Sárospatakon Erdélyi 
János irodalmi hagyatékát vizsgálta á t . 

Vargha Kálmán, Tiszaszécsén, Turist-
vándiban, Magosligeten, Kispaládon vég-
zett kuta tás t Móricz Zsigmonddal kapcso-
latban. 
Új tagok 

Folyóiratunk 1955. évi 2. számában 
közöltük a Magyar Irodalomtörténeti Tár-
saság tagjainak névsorát. A névsor közlése 
óta a következők jelentkeztek a Társaság 
tagjainak sorába : 

Веке Albert (Debrecen), Bellyei László 
(Kaposvár), Gulya János, V. Kovács Sándor 
Miklósi János (Kalocsa), Nyirő Lajos, Sós 
Endre, Süteő Imre, Szenczi Miklós, Szentesi 
Miklós (Vác), Székely József, Udvarhelyi 
Andrásné. 

Kér jük azokat , akik a Társaság tagjai 
kívánnak lenni, jelentkezésüket, eddigi 
irodalomtörténeti munkásságuk jellemzé-
sével és terveiknek megjelölésével küldjék 
be címünkre (Bp. XI. Ménesi út 11 — 13.) 

IRODALMI H Í R E K . , 

A Magyar Rádió és a Magyar Irodalom-
történeti Társaság sorozatot kezdett nagy 
íróinkról szóló népi emlékezésekről. Az 
emlékezések egy részét magnetoíonra veszik, s 
a Rádió archívumában őrzik. A sorozat első 

előadásaiban Csokonairól, Kölcseyről, Pető-
firől, Móriczról szóló népi emlékezéseket 
dolgoznak fel. 

A Posta emlékbélyeg-sorozatot adot t ki 
az 1955 évi irodalmi évfordulókról. A bélyegek 
szövege a következő : 

60 f. Csokonai Vitéz Mihály 1773-1805. 
Diétái magyar múzsa, Dorottya, Lillához, 
A tihanyi echohoz, A magánossághoz. 
Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz. 

1. F t . Vörösmarty Mihály 1800-1855 . 
Szózat : Hazádnak rendület lenül . . . 

2. F t . József Attila 1905-1937. 
1955. irodalmi és művészeti évfordulói 

címmel kiállítás nyílt május hónapban a 
soproni Liszt Ferenc Múzeumban. A kiál-
lítás megnyitásán Peéry Rezső, gimnáziumi 
igazgató Vörösmarty Mihályról t a r to t t 
előadást. 

Durkó Mátyás aspiráns Debrecenben 
Oláh Gábor irodalmi hagyatékát dolgozza 
fel. Az író válogatott novelláinak gyűj te-
ményét rendezi saj tó alá, amely még 1955-
ben megjelenik az Alföld Magvető kiadásában. 

Csiky Gergely visegrádi villáját újjá-
építették. A villában írói alkotóházat ren-
deznek be. 

Varga Károly és Róna Béla, a pécsi 
pedagógiai főiskola tanárai összegyűjtötték 
a baranyamegyei bányászmeséket. A mesék 
válogatott gyűj teménye a Dunántúli Mag-
vető kiadásában jelenik meg. 

Emléktáblát lepleztek le május 15-én 
Temesvárott , annak a háznak a falán, 
amelyben Ady Endre élt 1897-98-ban . 
Az ünnepségen Alexandru Jebeleanu író 
t a r to t t beszédet. 

Nagy Dezső múzeológus (Szeged) a szegedi 
munkásszínjátszás hagyományait gyűj-
tö t te össze. Értékes ada tokat talált Juhász 
Gyulának és Móra Ferencnek a munkásszín-
játszókkal való kapcsolatáról. 

A Petőfi Sándor Irodalmi Múzeum új 
épületbe költözött, József nádor tér 5 szám 
alá. A Petőfi és József Attila kiállítás tovább-
ra is a régi épületben, VI. Bajza u. 39. szám 
alat t marad. 

Vajda János emlékszoba nyílt meg au-
gusztus 18-án Válón, a költő egykori vadász-
házában. 

Wathay Ferenc török fogságban írt énekes-
könyvét kiadja a székesfehérvári István 
király múzeum. A kötetet Nagy Lajos levél-
táros rendezi saj tó alá. 

Gárdony község lakói újjáépítik a község 
szülöttjének Gárdonyi Gézának megron-
gálódott szülőházát. A szülőházban emlék-
szobát rendeznek be és emléktáblát ál l í tanak. 
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